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  الملخص:
تهدف هذه الدرااة إلى بحث موضوع الاياحة العالمية ومؤشراتها األاااية مع التركيز 

، متبعين في ذلك 2020عام  (COVID-19يروس كورونا)فترة فعلى فترة ما بعد 
المنهج الوصفي التحليلي، مدعما ببيانات ميدانية تم رصدها من قبل هيئات عالمية، 
حيث خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها حاااية الاياحة الدولية تجاه 

 صاد العالمي.، داللة على أهمية القطاع الاياحي في اإلقتالمختلفةاألزمات 
 .حجر صحي، افر، وقاية اياحة، تنمية،  الكلمات المفتاحية

  JEL  L83تصنيفات 
Abstract: 

This study purports to address the theme of global tourism and its 

key indicators, with a focus on the post-Corona period (COVID-19) 

in 2020, While, this study follows the analytical descriptive 

approach, supported by field data monitored by global bodies, as 

one of the most important results of this study is the sensitivity of 

international tourism to various crises, and its ability to recover 

again. 
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 مقدمة: . 1
ورغم التطور الكبير في الذي منذ القديم تعتبر األوبئة الجائحة من أهم ما يهدد العالم، 

عرفه العالم في مجا: البحث الطبي والذي من خالله ااتطاع الحد من العديد من األوبئة 
الجائحة من خال: اإلكتشافات الطبية في مواجهة تلك األوبئة، إال أن طبيعة األوبئة 

اعي الماتجدة تجعلها تهدد بااتمرار العالم في أي وقت، وخاصة في ظل التطور الصن
الذي شهده العالم وتأثيره على البيئة جعل من العالم عرضة لعدة مفاجئات غير متوقعة 
في ظل البيئة الغير الصحية الذي أصبح يعيش فيه العالم نتيجة التغيرات الكبيرة والالبية 

 التي طرأت على المحيط الذي نعيش فيه.
تشار وباء كورونا الماتجد في مابوقة نتيجة ان الغير العالمية الصحية الطوارئ  إن حالة

كافة أنحاء العالم، كانت نتاج التطور في واائل اإلتصا: وكذا واائل المواصالت البرية 
والبحرية والجوية الذي جعل من العالم وحدة واحدة تتأثر وتتفاعل فروعه ببعضها البعض 

ي ينتمي بارعة غير مابوقة ، ومن جهة أخرى ااهمت طبيعة وباء كورونا الماتجد الذ
إلى فئة األوبئة التي تنتقل بين البشر بوااطة العدوى في رفع حالة الطوارئ العالمي، 

هي األولوية القصوى لكافة دو: العالم، من خال: الماارعة في اتخاذ  31-فاحتواء كوفيد
إجراءات متعددة للحد من تفشي الوباء، وتعتبر إجراءات الحجر الصحي من أهم التدابير 

التي اعتمدتها أغلب دو: العالم توقعا منها أنها اتااهم في انحصار الوباء،  الماتعجلة
على غرار ما قامت به الصين التي تعتبر مصدر الوباء، حيث حققت من خال: إجراءات 
الحجر نتائج إيجابية إلحتواء الوباء، فإجراءات الحجر تأخذ منحنى داخلي وخارجي، فهذا 

لى كافة بلدان العالم وذلك بإيقاف واائل النقل األخير ياتلزم الحد من تنقل ا ألفراد من وا 
البرية والبحرية والجوية الخاصة بنقل األشخاص، حيث يمثل الاياح قدر كبير من حركة 
تنقل األشخاص بين دو: العالم، وهذا ما جعل قطاع الاياحة العالمي من أهم القطاعات 

رونا، نتيجة اعتماده الكلي على الاياح في اإلقتصادية الماتهدفة من جراء انتشار وباء كو 
 إنتاج المداخيل الاياحية.

 من خال: ماابق يمكن طرح اإلشكالية التالية 
 ؟وباء كوروناوبعد  أثناءما هي أهم مؤشرات الاياحة العالمية ومدى تأثرها 
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 أهمية البحث:
 ياتمد البحث أهميته مما يلي 

 في مواجهتها ماتقبال؛ درااة األزمات اإلقتصادية وأثرها يااعد 
 للاياحة في مداخيل اإلقتصاديات العالمية؛ المااهمة الكبيرة  
تعتبر الاياحة من أهم القطاعات التي تدر العملة الصعبة على الدو:  

 الماتضيفة؛
يعتبر القطاع الاياحي من أهم القطاعات التي توفر مناصب شغل اواء لليد  

 العاملة المؤهلة أو البايطة؛
لمتزايد للاياحة العالمية نتيجة التطور الكبير الذي يشهده العالم في النمو ا 

 ؛تكنولوجيا اإلتصا: والمواصالت
 قطاع الاياحة العالمي. 31-وباء کوفيدالشدة التي ضرب بها  

 أهداف البحث:
ثارها المرتقبة آشخيص البيئة الاياحية العالمية في محاولة إلاتقراء تمحاولة  

 م؛على مختلف دو: العال
براز مزايا اإلهتمام بالقطاع الاياحي كأداة للتنمية اإلقتصادية من خال: إمحاولة  

 عرض المؤشرات اإلقتصادية الهامة؛ 
، على غرار األزمة الاياحة العالميةعرض أهم األزمات التي تعرض لها قطاع  

 ، ووباء اارس بآايا؛0551-0552اإلقتصادية العالمية 
 المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا؛ عرض أهم اإلجراءات الدولية 
 الوقوف على آثار وباء كورونا الماتجد على قطاع الاياحة العالمي؛ 
ات المتعددة خال: العقدين الوقوف على مدى تأثر الاياحة العالمية باألزم 

األخيرين من أجل الخروج بتصور حو: قدرة قطاع الاياحة على التعافي من آثار تلك 
 األزمات.
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  :هج المتبع في الدراسةالمن
تم التطرق إلى هذا الموضوع من خال: إتباع المنهج الوصفي لتوضيح المفاهيم المختلفة 
وكذلك المنهج التحليلي قصد تاهيل الفهم الكامل لموضوع من خال: تاليط الضوء على 

 .كافة أجزاءه
 ماهية السياحة. 2

 تعاريف: 9.2
 السياحة: .أ

 لاياحة من أهمها عبر الزمن ل هناك عدة تعاريف
يمكن تعريف الاياحة بأنها  نشاط الافر بهدف الترفيه، وتوفير الخدمات المتعلقة بهذا 

 .1النشاط
وتعرف أيضا بأنها  أنشطة األشخاص الماافرين من أمكنتهم في أمكنة خارج أمكنة 

 نم وغيرها 2إقامتهم المعتادة لمدة ال تزيد عن انة ماتمرة، لقضاء إجازة أو لألعما:
  3زيارته. تمت الذي المكان داخل من مأجور نشاط بمماراة تتعلق ال التي األغراض

أما جوير فرولر األلماني فيعرفها بأنها  ظاهرة من ظواهر العصر تنبثق من الحاجة 
المتزايدة للحصو: على الراحة واإلاتجمام وتغيير الجو واإلحااس بجما: الطبيعة 

 .4عة من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصةوتذوقها والشعور بالبهجة والمت
أما العالم النمااوي هيرمان فون شوليرون فقد عرف الاياحة على أنها  اإلصطالح الذي 
يطلق على كل العمليات المتداخلة وخصوصا العمليات اإلقتصادية المتعلقة بدخو: 

قامتهم المؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معينة ، أما جالكامان األجانب وا 
الاوياري فقد عرف الاياحة على أنها  مجموعة العالقات المتبادلة التي تنشأ بين 

 .5الذين يقيمون في هذا المكان صالشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة وما بين األشخا
( فترى في الاياحة أنها صناعة تعتمد O.E.C.Dالتعاون والتنمية اإلقتصادية)أما منظمة 

 .6اكان أكثر  من البضائععلى حركة ال
شباع الرغبات  أما المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي الفرناي، فقد عرفها بأنها فن تلبية وا 

 .7الشديدة والتنوع التي تدفع اإلناان إلى التنقل خارج مجاله اليومي...إلخ
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لمن هم  المااندة والخدمات اإلقامة الذي ياتهدف والعرض الاياحة أيضا هي  الطلب
 الدخل وتوليد ، اإلنفاق( 3) وماينتج عن ذلك من اآلثار التالية  ، أماكن إقامتهم خارج

 عن تنجم التي والبيئية والثقافية اإلجتماعية اآلثار( 0) ، إنشاؤها يتم التي العمل وفرص
 8والمضيف. الزائر من كل عن الناتجة النفاية التغيرات( 1) و الزيارة

لاياحة، ينص على أن الاياحة هي " درااة اإلناان لكنه شامل ل ابايط اتعريفهناك و 
بعيدا عن موطنه ، ودرااة الصناعة التي تاتجيب لحاجات هذا اإلناان ، ومعرفة 

وباختصار  ،اوبيئي اواجتماعي االمضيفة اقتصادي تأثيرات اإلناان والصناعة على الدو:
ي المكان والخلوة يمكننا القو: أن الاياحة هي عبارة عن عملية تنطوي على تغيير ف

 9.الزمنية، بحثا عن المتعة والتالية و الراحة
هي عملية انتقا: وقتية يقوم بها عدد كبير من اكان وذكر أحد التعاريف أن الاياحة 

الدو: المختلفة من خال: التنقل من محل إقامتهم إلى أماكن أخرى، قد تكون داخل بلدهم 
أو هي مجموعة  )تامى اياحة خارجية(،)تامى اياحة داخلية( أو إلى بلدان أخرى 

الظواهر والعالقات الناتجة عن عمليات التفاعل بين الاياح ومنشآت األعما: والدو: 
  10والمجتمعات المضيفة، بهدف ااتقطاب هؤالء الاياح والزائرين.

المفهوم التالي  تعني  3192كما تبنى اإلتحاد الدولي لمنظمات الافر الرامية عام 
كة األفراد والجماعات خارج الحدود الايااية للدولة التي يعيشون فيها لفترة الاياحة حر 

 11( ااعة وتقل عن عام واحد.02تزيد عن أربع وعشرون)
 األفراد أنشطة على   تشتمل الاياحة أن إلى العالمية منظمة الاياحة خلصتو 

 لقضاء كاملة نةا من ألكثر ليس عتياديةبيئتهم اإل خارج أماكن في والباقين الماافرين
 .12أخرى  وألغراض والعما: الفراغ وقت

 تعلقة بإحصاءاتلما الدولية التوصيات كما عرفت األمم المتحدة في تقريرها بعنوان 
 بانتقا: متعلقة واقتصادية وثقافية اجتماعية، ظاهرة بأن الاياحة  تمثل 0552الاياحة 
 المعتاد، وقد دافعهم هي المتعة وتكون  المعتاد، إقامتهم محل خارج إلى أماكن األشخاص
 عن تكون مختلفة وقد معاملة اوقية، الزائر بها يقوم التي األنشطة تتضمن ال أو تتضمن

ذا للحياة، العادي روتينه في عادة بها يقوم التي لتلك مماثلة أو  فإن مماثلة، كانت وا 
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 أفعا: طةاألنش هذه وتمثل ماافرا، الشخص يكون  عندما تختلف أو كثافتها تواترها
 .13ماتهلكين بوصفهم خاللها أو لرحلة في التحضير األشخاص والوكيات

 الفرق بين الزائر، السائح والمسافر: .ب
 يمكن التمييز بين كل من الزائر والاائح والماافر من خال: التعاريف التالية 

 عشر اثني عن تقل لمدة المعتادة بيئته غير آخر مكان إلى ياافر شخص الزائر هو أي
 الذي المكان من أجر مقابل نشاط مماراة غير الرحلة من الرئياي هدفه ويكون  هراش

 14زيارته. تمت
 ولكن األقل على واحدة لليلة عادة فيه يقيم الذي البلد غير بلد إلى ياافر الاائح هو زائر

 مدفوع نشاط مماراة غير هو زيارته من الرئياي والغرض واحدة، انة من أكثر ليس
 15 زيارته. تمت الذي البلد خلدا من األجر

 تلك غير أخرى  دولة إلى اليوم نفس في ما والذي ياافر بلد في المقيم الماافر هو الزائر
 زاره الذي البلد في الليلة قضاء دون  ااعة 02 عن تقل لمدة المعتادة بيئته فيها توجد التي
            تمت يالت الدولة من بأجر نشاط مماراة غير زيارته من الغرض يكون  والذي

 16 زيارتها.
 :السياحة أنواع 2.2
  17 ة الثالثة التالي األاااية الاياحة أنواع بين بالتمييز يوصى المرجعي، البلد حاب     
  التالية الثالثة األاااية الاياحة أنواع بين بالتمييز يوصى المرجعي، البلد حاب

 اواء المرجعي البلد اخلد المقيم الاائح أنشطة تشمل وهي المحلية  الاياحة (أ)
 خارجية. اياحية رحلة من كجزء أو محلية اياحية من رحلة كجزء

 في المرجعي البلد داخل المقيم غير الزائر أنشطة تشمل وهي الوافدة  الاياحة (ب)
 . اياحية وافدة رحلة

 اواء المرجعي، البلد خارج مقيم زائر أنشطة تشمل وهي الخارجية، الاياحة (ج)
 محلية. اياحية رحلة من كجزء أو خارجية حيةايا من رحلة كجزء

 مختلفة الشتقاق بطرق  بينها الجمع يمكن أعاله الواردة الثالثة األاااية وأنواع الاياحة
  التالية التعاريف ااتخدام ينبغي الحالة هذه وفي للاياحة، أخرى  أشكا:
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 شطةأن أي الوافدة، والاياحة المحلية الاياحة تضم الداخلية  وهي الاياحة (أ)
 أو المحلية الاياحة رحالت من كجزء المرجعي البلد داخل المقيمين المقيمين وغير الزوار

 الدولية؛
 أنشطة أي الخارجية، والاياحة المحلية الاياحة تضم وهي الوطنية  الاياحة (ب)

 أو المحلية الاياحة رحالت من كجزء اواء المرجعي، البلد وخارج المقيمين داخل الزوار
 الخارجية؛

 أنشطة أي الخارجية، والاياحة الوافدة الاياحة تضم الدولية  وهي اياحةال (ج)
 أو المحلية الاياحة رحالت من كجزء اواء المرجعي، البلد خارج الزوار المقيمين
 .الوافدة الاياحة رحالت في المرجعي البلد داخل المقيمين غير الزوار الخارجية وأنشطة

وكما هو موضح في الشكل رقم  للغرض الرئياي كما يمكن تصنيف أنواع الاياحة وفقا 
 .اياحة األعما:و  اياحة شخصيةإلى  1

 2191لعام  : توزيع السياحة حسب الغرض الرئيسي1الشكل رقم

 
Source: World Travel & Tourism Council (WTTC), TRAVEL & 

TOURISM, THE IMPORTANCE OF TRAVEL & TOURISM IN 

2019, WTTC, 2020, p1. 
تمثل أكبر  0531حتى نهاية عام  يتضح أن اياحة الشخصية 1ومن خال: الشكل رقم 

عما: التي تمثل نابة مع اياحة األمقارنة بال %02.9بـ نابة من الاياحة العالمية 
03.2%. 

 وفيما يلي شرح لكال النوعين الاابقين من الاياحة.
 سياحة شخصية: .أ

عمال تجاريا  بوصفها المصنفة غير يةالاياح الرحالت أغراض جميع النوع هذا يشمل
 18ومهنيا وتشمل ما يلي 
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 ،والترويح والترفيه، العطالت 
 واألقارب األصدقاء زيارة 
 والتدريب التعليم 
 الطبية والرعاية الصحة 
 الحج/الدين 
  التاوق 
   في المدرج غير( الطوعي العمل المثا:، ابيل على الفئة، هذه تتضمن أخرى 

جراء)آخر موضع  غير أخرى  مؤقتة أنشطة بأي الهجرة، والقيام واحتماالت قاتتحقي ، وا 
 .إلخ آخر.... موضع في وغير مدرجة للدخل رةمد
 سياحة األعمال: .ب

 تجاريا عمال بوصفها المصنفة الاياحية الرحالت أغراض جميع النوع هذا يشمل      
 غير داموا ما والماتخدمين أنفاهم لحااب العاملين أنشطة الفئة هذه وتتضمن ومهنيا

 أو البلد في مقيم منتج مع ضمنية أو صريحة ماتخدم - عمل صاحب بعالقة مرتبطين
 ابيل على ،أيضا وتتضمن إلخ،.... األعما: ورجا: الماتثمرين، وأنشطة الزيارة، مكان

 والمعارض الخاصة، المؤتمرات أو العامة المؤتمرات أو اإلجتماعات، حضور المثا:،
لقاء ون،الفن ومعارض التجارية  والعروض الموايقية، الحفالت وتقديم المحاضرات، وا 

 عن بالنيابة الخدمات أو الالع شراء أو البيع أو الشراء، أو والترويج، والمارحيات،
 في الحكومية البعثات في شتراكواإل ،(الزيارة مكان أو بلد في) مقيمين غير منتجين
 حالة في بااتثناء دولية، منظمات في كموظفين أو عاكريين أو كدبلوماايين، الخارج
 الحكومية، غير المنظمات بعثات في شتراكواإل الزيارة، بلد في الواجب ألداء التمركز

 على والتعاقد للاياحة، الافر برامج ووضع األكاديمي، أو العلمي البحث في شتراكواإل
 غير التللوكا آخرين اياحيين مهنيين أو كمرشدين والعمل والنقل، اإلقامة خدمات
 للمحترفين، الرياضية األلعاب أنشطة في شتراكواإل ؛(الزيارة مكان أو بلد في) المقيمة
 أطقم من كجزء والوجود العمل، أثناء النظامية غير أو النظامية التدريب دورات وحضور
 19إلخ.... (إلخ...واليخوت الخاصة، الطائرات) خاصة نقل واائط
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 الدولية: ةللسياح اإلقتصادية األهمية 2.2
 أيضا، مباشر غير بشكل المضاعف تأثيرها خال: ومن مباشر، بشكل تااهم الاياحة 
 20اإلقتصادي اإلنتعاش وفي عالميا العمل فرص إيجاد في
  مثل أخرى، قطاعات مع القطاع لهذا الجوهرية والصالت القيمة لالالة يمكن 

 اواء اإلقتصادي والنمو الفقر من الحد في تاهم أن والنقل والمرافق، والتشييد، الزراعة،
 الوظيفة توِلد الاياحة، مجا: في التوريد لالالة فبالنابة مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة
 في مباشر غير بشكل إضافية وظيفة 3.0 األاااية الاياحية صناعة في الواحدة

  21الصلة. ذي اإلقتصاد
 تريليون  0.3) يةالعالم الخدمات صادرات من %15 القطاع مثل ،0531 عام في 

  22النامية؛ البلدان في الخدمات صادرات إجمالي من %20 ناهز ما( أمريكي دوالر
 جديدة عمل فرص أربع بين من عمل فرصة خلق في والافر الاياحة قطاع ااهم كما 
 في شغل منصب مليون  115 وحده 0531 عام اجل حيث العالم، أنحاء جميع في

 35 بين من واحدة عمل فرصة خلق في المااهمة يعاد: بما والاياحة، الافر قطاع
 األفضل الشريك والاياحة الافر يجعل مما  ؛23العالم أنحاء جميع في جديدة عمل فرص

 .العمل فرص لتوليد للحكومات
 العالمي؛ اإلجمالي المحلي الناتج من %35.1 توليد في والافر الاياحة قطاع ااهم 
 من اإلجمالي المحلي للناتج %1.0 بـ تقدر ونم وبنابة دوالر، ترليون  2.1 بقيمة أي

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو التوالي على التااع للعام متجاوزا ،24والافر الاياحة قطاع
  25؛%0.0 نابة حقق الذي العالمي لإلقتصاد

 بـ تقدر نمو بنابة ايااهم والافر الاياحة قطاع بأن 0515 بحلو: التوقعات تشير 
 200 إيجاد في يااهم أن يتوقع كما العالمي، المحلي مالياإلج الناتج من 33.1%
 أربع بين من والاياحة الافر قطاع في واحد شغل منصب بمعد: شغل، منصب مليون 

 إيجاد في يااهم يجعله مما العالم، أنحاء جميع في إيجادها يتم جديدة شغل مناصب
 جميع في خرى األ القطاعات كافة من إيجادها تم شغل مناصب 1 مقابل شغل منصب
 26العالم؛ أنحاء
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 وبمااهمة بـ أمريكي دوالر تريليون  3.0الزوار  فقط بلغت صادرات 0531في عام  
 27العالمية؛ الخدمات صادرات من %02.1 و الصادرات إجمالي من 9.2%
حيث ااهم ذلك  رأامالي كإاتثمار أمريكي دوالر مليار 122، 0531كما حقق عام  
 28ار؛اإلاتثم إجمالي من %2.1بـ

 المحلي لإلنتاج العالمي النمو في والافر الاياحة قطاع مااهمة ،2 رقم الشكل يوضح 
 قطاعات( 2)ثمانية مجموع بين من عالميا الثالثة المرتبة القطاع يحتل حيث اإلجمالي،

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو في مااهمة أخرى 
 2191لعام  العالمي اإلجمالي المحلي مختلف قطاعات الناتج نمو: 2 رقم الشكل

 
Source: World Travel & Tourism Council (WTTC), TRAVEL & 

TOURISM, THE IMPORTANCE OF TRAVEL & TOURISM IN 

2019, WTTC, 2020, p1. 

 تعتبر الاياحة من أارع النشاطات اإلقتصادية تجاوزا لألزمات المختلفة، حيث أظهرت 
 صدمات جراء كبواتها من وبارعة بقوة لنهوضا على الاياحة قدرة الاابقة األزمات
 جميع في العمالة نمت بينما العالمية، اإلقتصادية األزمة أعقاب ففي ، 29خارجية

 في العمالة حققت ،0532 و 0535 عامي بين %33 بنابة اإلقتصادية القطاعات
 30؛%10 بنابة نموا والمطاعم الفنادق

 رونا على قطاع السياحة العالمي:القيود على السفر كأحد تداعيات وباء كو  .2
أصاب العالم شلل تام بابب القيود على الافر التي انتهجتها الدو: من أجل الحد من 

بالصين  0531انتشار وباء كورونا الماتجد، فمع بداية ظهور الوباء في أواخر عام 
 الشعبية بدأت بعض الدو: بفرض قيود على تنقالت األشخاص بينها وبين الصين، إال
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أن طبيعة الوباء الاريعة اإلنتشار والتي ااتطاع من خاللها هذا اإلنتشار في عدة بلدان 
مجاورة للصين على غرار كوريا الجنوبية واليابان وأاتراليا ثم انتقل إلى كل من أوروبا 
يطاليا اللذان ياتقطبان أكبر عدد من الاياح في العالم وخصوصا من  وخاصة فرناا وا 

دها الوباء إلى قارة أمريكا عبر كندا والواليات المتحدة األمريكية، هذه آايا، لينتقل بع
( القيود 1ويوضح الشكل رقم)األخيرة تشهد حركة اياحية مرتفعة مقارنة بباقي دو: القارة، 

 المفروضة على حركة األشخاص في مختلف دو: العالم كردة فعل وقائية اتجاه اإلنتشار
 الاريع لوباء كورونا.

 (: تطور قيود السفر عبر مختلف دول العالم2رقم)الشكل 

 
Source: World Tourism Organization (UNWTO), COVID-19 - a 

global insight on travel and tourism impacts UNWTO & Data 

Partners, UNWTO, 2020, p5. 

خال: تطور قيود الافر على األشخاص عبر مختلف دو: وأقاليم  1يوضح الشكل رقم 
، وذلك خال: أربعة مراحل، مع العلم أن بداية 0505شهر مارس وشهر أفريل من عام 

ولكن ليات بتلك  1فرض القيود على الافر كانت قبل الفترات المبينة في الشكل رقم
الحدة، إال أن اإلنتشار الاريع والمتزايد للوباء جعل دو: العالم تدرك خطورة الوضع على 

دركت أن الخاائر البشرية المحتملة اتتفوق على الخاائر الصحة العامة، كما أ
 1اإلقتصادية الناجمة عن المبادرة في غلق الحدود بين الدو:، وكما يوضح الشكل رقم 

شملت القارات والدو: األكثر  0505مارس من عام  1أن القيود على الافر إلى غاية 
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يطاليا ااتقطابا للاياح، حيث لجأت  معظم دو: أوروبا وتترأاها فرناا،اابانبا،ألمانيا وا 
إلى غلق حدودها البرية ومجالها الجوي أما حركة الطيران الدولي لتخفيف حركة تنقل 
لى تلك البلدان، وذلك للحد من توافد عدد كبير من األشخاص والذي  األشخاص من وا 

س الفترة فرض قيود على الافر يمثل أغلبهم اياح من مختلف دو: العالم، كما عرفت نف
من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي تعتبر من أعلى دو: العالم ااتقطابا للاياح من 
مختلف الجنايات، كما لجأت كل من أاتراليا والمملكة العربية الاعودية إلى فرض نفس 

م من أجل أداء القيود، حيث تعرف هذه األخيرة توافد كبير للمالمين من مختلف دو: العال
 منااك العمرة.

لى غاية  1ومن خال: الشكل رقم  مارس نالحظ ااتمرار تطبيق قيود الافر في  31وا 
مختلف دو: العالم، حيث أصبحت أوروبا تقريبا معزولة عن العالم، فيما أدركت بعض 
دو: افريقيا الشمالية وأمريكا الجنوبية خطورة الوضع فلجأت إلى غلق حدودها الجوية 

مارس غطت إجراءات تقييد الافر أكثر من  02لبرية أما حركة األشخاص، ومع تاريخ وا
من دو: العالم، ولم يلبث ذلك طويال حتى أصبحت كل دو: العالم معزولة عن   15%

أفريل، ولم يتبقى من حركة النقل الدولي اوى بعض  1بعضها البعض بحلو: تاريخ 
شخاص العالقين في بلدان غير بلدهم، وأمام هذا الرحالت اإلاتثنائية الخاصة بإجالء األ

الوضع أصبح قطاع الاياحة العالمي متوقف تماما اواء من جانب الطلب الذي يعتمد 
على حركة الاياح أو من جانب العرض نتيجة غلق أغلب أماكن ااتقطاب الاياح في 

 الدو: الماتضيفة تطبيقا إلجراءات الحجر الصحي.
 وافدين كأحد تداعيات وباء كورونا على قطاع السياحة العالمي:تراجع عدد السياح ال.4

نتج عن اجراءات تقييد الافر المذكورة اابقا في جل دو: العالم، تقييد شبه كلي لحركة 
الاياح، حيث يعتمد توافد الاياح على واائل النقل المتنوعة وعلى رأاها الطيران الجوي، 

ومع مرور الوقت إلى غاية بداية  0505اية عام فمع تزايد انتشار الوباء عالميا مع بد
تم غلق معظم مطارات العالم أمام حركة األشخاص  0505الرباعي األو: من العام 

حيث  يمثل الجزء األكبر منهم اياح عبر مختلف دو: العالم، ونتيجة طبيعة األزمة 
ثار األولية لوباء الغير مابوقة والتي من الصعوبة التوقع بآثارها الماتقبلية، إلى أن اآل
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كورونا على عدد الاياح الوافدين نتيجة تقييد الافر الدولي كانت بحجم كبير يفوق األثر 
الناتج عن األزمات الاابقة التي ظربت قطاع الاياح العالمي مما جعل التوقعات األولية 

تطور عدد  2، ويوضح الشكل رقم0505تشير إلى انخفاض كبير في عدد الاياح لعام 
 .0505و  0555اياح خال: الفترة الممتدة بين عام ال

 2121و  2111:  تطور عدد السياح خالل الفترة الممتدة بين عام 4الشكل رقم
 واآلثار المتوقعة نتيجة وباء كورونا

  

 
Source: World Tourism Organization (UNWTO), Impact 

assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, 

UNWTO, 2020, p4. 

في الفترة  نتكااات الموامية، إال أن معد: الاياحة الدولية الوافدةعلى الرغم من اإل
اجلت  0555في زيادة ماتمرة، ففي عام  0531ونهاية عام  0550الممتدة بين عام 

مليونا  912مليون اائحا ، ونما معد: الوصو: إلى 902الاياحة الدولية الوافدة 
عرف انتكااة طفيفة لعدد الاياح الوافدين بابب جائحة  0551إال أن عام  ، 0550عام

مليون  1مليون منخفضا بذلك بـ 913اارس بآايا، حيث اجل عدد الاياح الوافدين 
، وارعان ما ااتعاد عدد %5.2وهو مايعاد: انخفاض بنابة 0550اائح عن عام 

مليون اائح، وااتمر نمو عدد  001التي اجلت  0552الاياح نموه ابتداءا من عام 
مليون اائح، وارعان ما  101التي حققت  0552الاياح اإليجابي إلى غاية أواخر عام 

على قطاع الاياحة من خال:  0551ظهرت بوادر آثار األزمة اإلقتصادية العالمية عام 
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وهو مايعاد:  %2مليون اائح أي بنابة  210انخفاض عدد الاياح الوافدين إلى 
 35، وهو األثر الذي يمثل حوالي 0552مليون اائح مقارنة بعام  10فاض بـ انخ

، إال أن انتكااة 0551أضعاف أثر جائحة اارس على عدد الاياح الوافدين في عام 
ارعان ما تم تجاوزها من قبل قطاع الاياحة العالمي، حيث عاد عدد الاياح  0551عام 

 100الذي اجل عدد من الاياح يقدر بـ 0535الوافدين إلى النمو ابتداءا من عام 
الذي اجل عدد يقدر  0531مليونا، وااتمر ذلك النمو بمعد: متزايد إلى غاية أوخر عام 

مليون اائح توافدوا على مختلف دو: العالم، وتعتبر الفترة الممتدة بين عام  3295بـ
في قطاع أطو: االالة نمو من حيث عدد الاياح الوافدين  0531وأواخر عام  0535

الاياحة العالمي خال: العقدين األخيرين، لتواجه الاياحة العالمية مجددا انتكااة أخرى 
غير متوقعة وغير مابوقة نتيجة وباء كورونا الذي انتشر في كل بقاع العالم في نهاية 

انخفاضا كبيرا في عدد الاياح بابب القيود على  0505، حيث يعرف عام 0531عام 
ن ياتمر هذا اإلنخفاض إلى حدود القيم الماجلة في الفترة ما بين عامي الافر، ويتوقع أ

مليون اائح وهو ما يمثل انخفاض  3512مليون و 3522، أي مابين 0532و 0530
 %05مليون اائح أي ما يعاد: انخفاض بنابة  225و 015في عدد الاياح ما بين 

وقع في عدد الاياح كار ، حيث يشكل هذا اإلنخفاض المت0531مقارنة بعام  %15إلى 
 انوات من النمو الماتمر لعدد الاياح الوافدين في العالم. 0لالالة تقدر بـ 

 تداعيات وباء كورونا على عائدات السياحية العالمية.5
يعتبر تراجع العائدات الاياحية من بين أهم اآلثار المباشرة إلنخفاض عدد الاياح في 

تعتمد على إنفاق الاياح على مختلف المنتوجات  العالم، فمداخيل الاياحة العالمية
شهدت عائدات الاياحة  0505الاياحية، وفي ظل انتشار وباء كورونا مع بداية عام 

انخفاضا كبيرا نتيجة انخفاض اإلنفاق الاياحي بابب تقييد حركة الاياح عبر مختلف 
الم، ومن المتوقع أن أقاليم العالم نتيجة القيود المطبقة على الافر في كافة أنحاء الع

لى آجا: غير  ياتمر هذا اإلنخفاض في عائدات الاياحة العالمية بقيم غير معروفة وا 
محددة بابب طبيعة األزمة التي يمر بها قطاع الاياحة العالمي والتي كانت غير متوقعة 
ولم يابق لها مثيل في الاابق، حيث يجب القيام بمراجعة ماتمرة للتوقعات بخصوص 
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الاياحة العالمية وذلك بأخذ بعين اإلعتبار التطورات في متغيرات األزمة الناجمة  عائدات
عن انتشار وباء كورونا، ولتوضيح أكثر لتداعيات وباء كورونا على عائدات الاياحة 

الذي يعرض تطور العائدات الاياحية طوا: الفترة الممتدة  5العالمية، يوضح الشكل رقم 
والذي من خالله يمكننا رصد الوك العائدات الاياحية  0505وعام  0555بين عام 

العالمية بشكل عام وبالخصوص قبل، أثناء وبعد األزمات التي مر بها القطاع بما في 
 ذلك أزمة كورونا.

وعام  2111: تطور العائدات السياحية طوال الفترة الممتدة بين عام 5الشكل رقم 
2121 

 
Source: World Tourism Organization (UNWTO), Impact 

assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, 

UNWTO, 2020, p6. 

وعام  0555  تطور العائدات الاياحية  طوا: الفترة الممتدة بين عام 5يمثل الشكل رقم 
كما ياتعرض أيضا األزمات العالمية المؤثرة على قطاع الاياحة العالمي خال:  0505

س الفترة، وكما يتضح من الشكل الاابق أن نمو العائدات الاياحية العالمية عرف عدة نف
انتكااات نتيجة األزمات المتنوعة التي تعرض لها القطاع الاياحي العالمي ورغم ذلك 
فإن نمو العائدات الاياحية العالمية يأخذ اتجاه صعودي بشكل عام نتيجة قدرته على 

ت التي مرت بها الاياحة العالمية، كما نالحظ من خال: التعافي من مختلف األزما
الذي  4الذي يمثل تطور العائدات الاياحية العالمية والشكل رقم  5مقارنة الشكل رقم 

ياتعرض تطور عدد الاياح الوافدين عبر مختلف أقاليم العالم، فإننا نالحظ أن هذا 
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العائدات الاياحية بالقيم النقدية  األخير يمثل نموا أكثر ااتقرارا من األو: نتيجة قياس
التي تعتمد على اعر العملة الصعبة بالدوالر حيث يعتبر اعر العملة عامل غير ثابت 

، نالحظ أن قيمة العائدات الاياحية العالمية 5وغير ماتقر، وبالرجوع إلى الشكل رقم 
مليار  220، لتنخفض في العام الموالي إلى 0555مليار دوالر في عام  219بلغت 

بالواليات المتحدة األمريكية، لتعاود قيمة العائدات  0553دوالر متأثرة بأحداث ابتمبر 
مليار دوالر، ورغم تراجع  059أين حققت  0550الاياحية نموها مجددا ابتداءا من عام 

نتيجة جائحة اارس، إال أن قيمة العائدات  0551عدد الاياح العالميين في عام 
مليار  05مليار دوالر حيث عرفت ااتمرارا في النمو بفارق 000حققت الاياحية العالمية 

، وااتمر 0550مقارنة بعام  % 3.2دوالر، إال أن الفرق الحقيقي يمثل انخفاضا بنابة 
 121أي بلغت  0552الصعود في نمو قيمة العائدات الاياحية العالمية إلى غاية عام 

أطو: فترة تحقق نموا في  0552و 0550ن مليار دوالر، حيث تعتبر الفترة الممتدة بي
، ثم توقفت هذه الالالة 0505عائدات الاياحة العالمية خال: العقدين األخيرين قبل عام 

أين حققت العائدات الاياحية  0551اإليجابية بابب األزمة اإلقتصادية العالمية عام 
ما يعاد: نابة مليار دوالر وهو  22مليار دوالر وبانخفاض يقدر بـ  153العالمية 

، ورغم اآلثار التي خلفتها األزمة 0552مقارنة بعام  %0.2انخفاض حقيقية تقدر بـ
اإلقتصادية العالمية إال أن قطاع الاياحة العالمي عرف انتعاشا مجددا لتعود من خالله 

 101أين حققت قيمة تقدر بـ  0535العائدات الاياحية إلى اإلرتفاع ابتداءا من عام 
، وااتمر هذا 0551مليار دوالر مقارنة بعام  02ر وبفارق إيجابي يقد بـ مليار دوال

مليار دوالر،  3020الذي حقق عائدات اياحية تقدر بـ  0532اإلنتعاش إلى غاية عام 
شهد ركودا في العائدات الاياحية العالمية رغم غياب أي أزمات  0530إال أن عام 

مليار دوالر بفارق أقل عن  3000دات حوالي اقتصادية أو غيرها، حيث بلغت قيمة العائ
مليار دوالر، وهذا يد: على أن قطاع الاياحة يمكن أن يتأثر  95يقدر بـ  0532عام 

بعوامل أخرى غير العوامل الناتجة عن الظروف التي تصنف على أنها أزمات عالمية، 
طبيعي أين عادت قيمة العائدات الاياحية إلى النمو بشكل  0539ووابتداءا من عام 

مليار دوالر، إال أن هذا النمو عاد إلى  3050بقيمة  0531وصلت إلى ذروتها في عام 
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الذي شهد أزمة في قطاع الاياحة العالمي ناتجة عن  0505اإلنخفاض بداية من عام 
انتشار وباء كورونا مما جعل حركة الاياحة العالمية متوقفة تماما باب اإلجراءات 

العالم بغرض تقييد تنقل األشخاص تجنبا لمضاعفات أكبر من وراء المتبعة من قبل دو: 
انتشار الوباء التي قد تشكل عواقب وخيمة وخارج الايطرة، حيث يتوقع أن تؤثر 
اإلجراءات الاابقة على العائدات الاياحية اإلجمالية العالمية مما يؤدي إلى انخفاضها 

مليار دوالر  205و 155ي مابين مليار دوالر أي بفارق الب 3035و  3595في حدود 
، وهو انخفاض إذا تحقق فعليا يعتبر 0531مقارنة بعام  %15–إلى %05 –أي بنابة 

 أكبر انتكااة في  عائدات الاياحة العالمية عرفها قطاع الاياحة العالمي.
  خاتمة: .6

مات قائم على التفاعل بين الناس، فإنه معرض بشكل فريد لألز  الاياحة بما أنها قطاع
ة، هي أحد أكثر القطاعات تأثرا ينبغي التاليم، منذ البداية، بأن الاياحلذا  د،العابرة للحدو 

افر مع على ال إغالق مدن وبلدان بأارها، وأدت القيود نتيجة، وذلك 31-زمة کوفيدأب
تجمد القطاع بأاره، من أكبر شركات الطيران إلى حيث ، حظره إلى شل قطاع الاياحة

 على قطاع الاياحة تأثير وباء كورونا طا: كما، في المناطق الريفية أصغر الفنادق
، : أارهم ومجتمعاتهم بكاملهااأرزاق العاملين في مجا: الاياحة والنقل والموردين، كما ط

عالم تترابط فيه االال اإلمدادات ارتباطا كثيفا ووثيقا، لن يبقى الشعور بوطأة ظل في و 
 ،الزراعة والبناء والما: والتكنولوجيا اع، بل ايصل، إلىاألزمة محصورا فقط داخل القط

قتصادات في كل مراحل فالاياحة مولد رئياي لفرص العمل وشريان حياة للعديد من اإل
، لما للاياحة نموها، ونظرا ألهميته المثبتة على كافة ماتويات المجتمع، ال بد من دعمه

 عاش القطاعات األخرى،من قدرة مثبتة على النهوض من الكبوات ودفع انت
وفي األخير تمكنا في نهاية هذه الدرااة من الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات 

 التالية 
 النتائج:

قتصادي، يلوح في األفق انكماش عالمي تتبدد معه ماليين على الصعيد اإل 
وبما أن قطاع الافر والاياحة كثيف العمالة، فهو من أكثر القطاعات  ،فرص العمل



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
784- 764 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد: 

 

484 

 

تضررا حيث تتعرض فرص العمل للخطر على طو: الالة قيم الافر والاياحة، مما 
 يؤثر بشكل خاص على أضعف فئات الاكان مثل النااء والشباب والمجتمعات الريفية.

ولئن  ،للاياحة أثر اقتصادي واجتماعي ضخم مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر 
في  ا في موضع فريد للمااهمةكان ذلك يعرض الاياحة للمخاطر، فإنه يجعلها أيض

جراءات اإلنعاش على نطاق أواع  ؛خطط وا 
الاياحة قادرة بإدارة ماؤولة، على أن تنبثق من األزمة الحالية كمااهم أكثر  

يجاد الفرص لماليين  أهمية في أهداف التنمية الماتدامة وعلى تقديم الدعم لابل العيش وا 
 ؛الناس في العالم أجمع، دون أن تهمل أحدا

 ،اتختلف باختالف البلدن واتأتي بدرجات متفاوتة 31-بما أن وطأة کوفيد 
 ،اتختلف كثيرا قدرة البلدان على مواجهة هذه األزمة غير المابوقة وعلى التعافي منها

ختالفات في البنية التحتية أو الموارد البشرية وقد يعزى ذلك، على ابيل المثا:، إلى اإل
 ؛عوامل الاياايةقتصادية أو الأو القدرة اإل

 عوائد يعطي أن الاياحي ولتحفيز اإلنتعاش األزمة وطأة من للتخفيف يمكن 
 ؛بأكمله هائلة لإلقتصاد

 ؛لة وابل العيشمادعم الافر والاياحة هو دعم للع 
تأثيرها المضاعف بشكل غير مباشر  الاياحة تااهم بشكل مباشر، ومن خال: 

 قتصادي.نتعاش اإلأيضا في إيجاد فرص العمل عالميا وفي اإل
النهوض بقوة وبارعة من كبواتها  أظهرت األزمات الاابقة قدرة الاياحة على 

 ؛جراء صدمات خارجية
 التوصيات:

  ؛األزمات لتدبر وااتراتيجيات آليات إاتحداثال بد من 
 نما يجب تظافر جهود إ نعاش قطاع الاياحة ال يمكن أن يتم من تلقاء نفاه وا 

مواجهة مناقة مع عدة جهات صحية واقتصادية وغيرها للقيام بقطاع الاياحة العالمي 
 للتحديات التي يواجهها قطاع الاياحة في مثل هذه الظروف؛ وفعالة
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 لی ا  الافر والاياحة بحاجة إلى دعم عاجل و قطاع إن في مثل هذه الظروف ف
ة من اإلجراءات الخاصة لدعم العمالة وضمان القدرات في الاوق فور إنتهاء حال حزم

 ؛الطوارئ 
  في جميع أنحاء العالم، تجاد الاياحة الدولية فرصا للتنمية، وتعزز التضامن

 ،أما الاياحة الداخلية فتااعد على تعزيز التمااك داخل البلدان ،والتفاهم عبر الحدود
اتفادة من الجهود المبذولة للحفاظ على التراث ويؤدي القطاع أيضا دورا رئيايا في اإل

بناء على ، و افي وتعزيزه، علما أنه اباق منذ زمن طويل في حماية البيئةالطبيعي والثق
كل ما تقدم، يتحتم أكثر فأكثر دعم الاياحة العالمية خال: هذه الفترة المتأزمة وكذلك 

 ؛ولوج المجتمعات مرحلة التعافي ىلد
 صميم جميع جهود  فيماتدامة لد عىل أهمية وضع أهداف التنمية ايتشديجب ال
 ؛لقطاع الاياحة اتقبليةلمش انعاإلا
 النقل على تؤثر التي واإلقتطاعات والنظم والراوم الضرائب في النظر إعادة 

 ؛الافر وتاهيل والاياحة
  الوطنية قتصاديةاإل خال: الطوارئ  المااعدات مُحز  في الاياحة إدراجال بد من 

 ؛والعالميةواإلقليمية 
  المراجع. 7
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